
Stichting Joepie - eerste klas kinderopvang

Deze nieuwsbrief zal minder uitgebreid zijn 
dan jullie zijn gewend. Dit heeft te maken 
met de achterliggende periode waarbij 
het coronavirus de wereld heeft beheerst. 
Gelukkig weten we inmiddels dat 11 mei de 
kinderopvang weer volledig open mag.
We zijn blij om alle kinderen en ouders 
weer te ontmoeten.
Verderop in de nieuwsbrief staat het protocol vermeld 
waar we in deze periode met elkaar op letten om het coronavirus zo min 
mogelijk de kans te geven zich te verspreiden.
We hopen van harte dat jullie, met allen die jullie lief zijn, de achterliggende 
weken goed door zijn gekomen.

Bijbelverhalen
Vanaf 11 mei tot en met 22 mei vertellen we de kinderen over de Hemelvaart 
van Jezus. Het Pinksterverhaal wordt in de week van 25 mei verteld.
In juni staat het verhaal van de verloren munt centraal.
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Projecten
In de maand mei lezen we het prentenboek van Rupsje Nooitgenoeg voor 
aan de kinderen. Bij dit verhaal worden de kinderen gestimuleerd om fruit te 
proeven en om te tellen. De groei van de rups naar de vlinder zal de kinde-
ren niet ontgaan.
Vanaf half juni werken we met de kinderen rondom het thema zomer. Het 
accent zal dan liggen op de speeltuin.

Oudercommissie
De oudercommissie heeft in maart digitaal vergaderd.
De vergadering in mei voor het zomerfeest gaat niet door.

Babycursus
Vanaf 2023 is het in de kinderopvang verplicht dat alle pedagogisch me-
dewerkers die met baby´s werken hier een speciaal certificaat voor halen. 
Inmiddels kunnen we melden dat enkele leidsters hun certificaat al binnen 
hebben en dat een aantal andere leidsters gestart zijn met de cursus.

Stagiaires
In april heeft Jasmijn afscheid genomen bij de oranje groep.
Ze is gelukkig nog niet weg bij Joepie, omdat ze op woensdag invalwerk doet.
Karen en Rachel hebben hun opleiding bijna afgerond. Zij behoren inmiddels 
ook tot het Joepieteam.
Loïs en Marieke zullen op maandag en dinsdag hun stage voortzetten tot aan 
de zomervakantie en Marieke zien we zelfs volgend schooljaar weer terug.

Wist u dat...
• We in de week van 11 mei een welkom-terug-feest vieren met de kinderen?
• We hier heel veel zin in hebben?
• We erg benieuwd zijn hoe groot de kinderen geworden zijn na al die weken?
• Het zomerfeest dit jaar helaas niet door kan gaan?



protocol coronavirus
Omdat Joepie voor alle kinderen weer opengaat na 11 mei, hebben we enke-
le regels toegevoegd om het brengen en halen zo goed en zo veilig mogelijk 
te laten verlopen. We hopen op jullie begrip.
 
De volgende punten zijn van belang:

• Kinderen die verkouden zijn of griepverschijnselen vertonen, kunnen we
  helaas niet opvangen. Als uw kind tijdens de opvang klachten krijgt 
 wordt u gebeld met het verzoek uw kind te halen.
• Leidsters wassen de handen bij binnenkomst en na iedere overdracht, 
 ook de handen van kinderen worden gewassen bij binnenkomst en 
 gedurende de dag.
• Bij de deur staat er ontsmettingsmiddel ter beschikking, voor het schoon-
 maken van handen en het afnemen van deurklinken.
• Het is belangrijk dat contact tussen volwassenen tot een minimum 
 beperkt wordt. Wij willen jullie vragen tijdens de overdracht 1,5 meter 
 afstand te houden van de leidster. 
• Overdracht vindt zolang de maatregelen van kracht zijn op de drempel 
 tussen de hal en de groep plaats.
• Bij overdracht mag de tas op de drempel tussen de hal en de groep gezet
 worden, zodat de leidsters deze makkelijk kunnen pakken.
• De bakjes worden door de leidsters gevuld en geleegd. Zij zorgen ervoor 
 dat de spullen uit de tassen gehaald worden en weer in de tassen terecht 
 komen. 
• Om handcontact zoveel mogelijk te vermijden, mogen baby’s in de Maxi-
 Cosi bij de overdracht op de drempel tussen de hal en de groep gezet 
 worden, zodat de leidster de baby eruit kan halen.
• Wanneer alle kinderen zijn gebracht, worden alle deurklinken ontsmet.
• Per groep is er ruimte voor 2 volwassenen in de hal. 
 Wanneer er meer kinderen 
 tegelijkertijd gebracht of gehaald 
 worden, willen we jullie vragen om
 buiten te wachten, rekening 
 houdende met de 1,5 meter afstand.

 
  



Kalender

Mei
11 Joepie is weer volledig open
13  Annemarie wordt 2 jaar 
21  Hemelvaartsdag, 
 Joepie is gesloten
23  Jop wordt 1 jaar 
26  Jort wordt 1 jaar 
26  Pauline is jarig
29  Jessie wordt 2 jaar 
31  Elza wordt 1 jaar 
31  Jenthe wordt 3 jaar 

Juni
  1  2e Pinksterdag, 
 Joepie is gesloten
  2  Seppe wordt 3 jaar 
  3  Thijmen wordt 4 jaar 
  4  Xem wordt 2 jaar 
12  Flore wordt 3 jaar 
19  Tess wordt 3 jaar 

Geboren
• Op 19 maart is Marjolein bevallen van 
 een zoon. Hij heet Pim. De invulling 
 van het verlof van Marjolein tot 
 15 juni op maandagochtend ingevuld
 worden door Nina, Pauline of Bianca 
 en op dinsdag werkt Anne voor haar.
• Op 24 april is Isabella geboren. Ze is 
 het zusje van Rosaline en Anne-Sophie. 
 Ze komt op maandag met Anne-Sophie 
 mee naar Joepie.
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Volg ons:

Afscheid
In de gele groep:

• Ezra heeft woensdag 6 
mei afscheid genomen. 
Hij mag in de week van 
11 mei voor het eerst 
naar de basisschool.

Welkom
In de gele groep:

• Elim (4 maanden) is sinds 28 april 
met zijn zus Ruth en broer Judah mee 
naar Joepie. Zij komen op woensdag 

en vrijdag.
• Vanaf 28 mei komt Jen (5 maanden) op 

donderdag bij ons. Jen komt samen met haar 
broer Teun mee.
In de oranje groep:

• Floris (3 maanden) komt vanaf maandag 
18 mei met zijn zus Emma mee.

• Donderdag 28 mei is ook de eerste 
Joepiedag voor Hailey (bijna 4 maanden). 

Ze komt dan iedereweek met haar 
broer Sem mee.

Jan (3,5 maanden) start vanaf 
juni op donderdag.


